AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2020

No. 57

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 24 december 2020, houdende
wijziging van de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning,
zoals gewijzigd bij de Regeling payroll ondersteuning voor
de maand juni 2020 en bij de Regeling payroll
ondersteuning voor de maanden juli, augustus en
september 2020, ten einde de uitvoering van het payroll
ondersteuningsprogramma te verlengen met de maanden
oktober, november en december 2020 (Regeling payroll
ondersteuning voor de maanden oktober, november en
december 2020)

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN
ARBEID,

In overweging genomen hebbende:
dat de regering van Sint Maarten, ter ondersteuning van de
werkgevers en ter voorkoming van een massa aan ontslagen
werknemers,
een
payroll
ondersteuningsprogramma
heeft
opgestart voor de maanden april, mei, juni, juli augustus en
september 2020;
dat
het
wenselijk
is
de
uitvoering
van
het
payroll
ondersteuningsprogramma te verlengen met de maanden oktober,
november en december 2020;
dat de uitvoering van het payroll ondersteuningsprogramma voor
de maanden oktober, november en december 2020 geen deel
uitmaakt van de Landsverordening begroting 2020;
dat op basis van artikel 50 van de Comptabiliteitslandsverordening
de Minister-President heeft beoordeeld dat het acuut landsbelang
vordert dat er mag worden afgeweken van de begroting 2020
voorafgaand aan het tot stand komen van een landsverordening
tot wijziging van de begroting;
dat de verlenging van het payroll ondersteuningsprogramma in
overeenstemming is met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op:
artikel 6, tweede
ondersteuning;

lid,

van

de

BESLUIT:
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Tijdelijke

regeling

payroll

Artikel I
De Tijdelijke regeling payroll ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
In het derde lid wordt “31 december 2020” vervangen door: het moment
dat de uitvoering van het payroll ondersteuningsprogramma voor de
maand december 2020 is afgerond.
B
Artikel 14a komt te luiden:
In afwijking van artikel 14 is de lijst van uitgezonderde bedrijfssectoren/
categorieën, zoals bedoeld in de lijst van Bijlage 1, niet van toepassing op
het payroll ondersteuningsprogramma voor de maanden juni, juli,
augustus, september, oktober, november en december 2020.
C
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. De punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel f, wordt vervangen
door een puntkomma.
2. Na het tweede lid, onderdeel f, worden onderdelen g, h en i toegevoegd,
luidende:
g. Voor oktober: 8 januari 2021;
h. Voor november: 8 januari 2021;
i. Voor december: 8 januari 2021.
3. In het vierde lid wordt “de daaropvolgende vijf maanden” vervangen
door: de daaropvolgende acht maanden.
4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Als de werkgever in 2019 niet of niet volledig operationeel was, worden
de gedeclareerde inkomsten van de TOT-aangifte van februari 2020
vergeleken met de gedeclareerde inkomsten van de TOT-aangiften voor de
maanden maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en
november 2020.
5. Na het zesde lid, onderdeel f, worden onderdelen g, h en i toegevoegd,
luidende:
g. De aangiftes voor de maand september worden uiterlijk op de
aanmeldingsdatum 15 oktober 2020 voor de maand oktober Covid-19
stimulus payroll ondersteuning. De aangiftes en betaling van september
worden door USZV gebruikt om het payroll ondersteuning voor de maand
oktober 2020 te evalueren.
h. De aangiftes voor de maand oktober: aangifte en betaling uiterlijk 15
november 2020 voor de maand november Covid-19 stimulus payroll
ondersteuning. De aangiften en betaling voor oktober worden door USZV
gebruikt om het payroll ondersteuning voor de maand november 2020 te
evalueren.
i. De aangiftes voor de maand november: aangifte en betaling uiterlijk 15
december 2020 voor de maand december Covid-19 stimulus payroll
ondersteuning. De aangiftes en betaling van november worden door USZV
gebruikt om het payroll ondersteuning voor de maand december 2020 te
evalueren.
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D
Artikel 19, eerste lid, komt te luiden:
1. Om de bijdrage van de payroll ondersteuningsprogramma’s te bepalen
wordt het geregistreerde ZV / OV-loon gebruikt als een goede afspiegeling
van de payroll bij een werkgever. Om in aanmerking te komen voor het
payroll ondersteuningsprogramma is vereist dat werkgevers de ZV / OVpremies en Loonbelasting & AVBZ-premie voor hun werknemers voor de
maand maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober,
november en december 2020 aangeven en betalen.
E
De aanhef van artikel 19a komt te luiden:
In afwijking van artikel 18, tweede lid, en artikel 19, tweede en derde lid,
wordt vanaf 1 juni 2020 voor het payroll ondersteuningsprogramma voor
de maanden juni, juli, augustus, september, oktober, november en
december 2020:
F
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
Het vierde en vijfde lid komen te luiden:
4. Als onderdeel van de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid van dit
artikel, geeft de werkgever ondubbelzinnige toestemming om zijn naam te
publiceren op internet, in de krant en in de Landscourant ingeval zijn
aanvraag voor payroll ondersteuning voor de maanden juni, juli, augustus,
september, oktober, november of december 2020 wordt toegekend.
5. Indien de werkgever payroll ondersteuning heeft ontvangen in april en
mei 2020, dan wordt hij geacht bij de aanvraag, als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel, ondubbelzinnig toestemming te hebben gegeven dit te
vermelden in de publicatie als bedoeld in het vierde lid, ingeval zijn
aanvraag voor payroll ondersteuning voor de maand juni, juli, augustus,
september, oktober, november of december 2020 wordt toegekend.
G
Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
“31 december 2020” vervangen door: het moment dat de uitvoering van
het payroll ondersteuningsprogramma voor de maand december 2020 is
afgerond.

Artikel II
Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de
eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze
wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

Artikel III
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling payroll ondersteuning voor
de maanden oktober, november en december 2020.
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Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden
geplaatst.

De vierentwintigste december 2020
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
De Minister van Financiën

Uitgegeven de vierentwintigste december 2020
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING

Algemeen
Economieën over de hele wereld worden negatief beïnvloed door de
COVID-19-pandemie. Sint Maarten is helaas geen uitzondering. In feite is
onze economie voornamelijk afhankelijk van het toerisme, een sector die
hard wordt getroffen. Hier bovenop is onze economie nog niet hersteld van
de rampzalige gevolgen van de orkanen Irma en Maria in september 2017,
wat de situatie nog ingrijpender maakt.
Om werkgevers te ondersteunen die inkomstenderving lijden als gevolg
van de COVID-19-pandemie en om te helpen bij het voorkomen van
massaontslagenen, is de regering van Sint Maarten een payroll
ondersteuningsprogramma gestart. De uitvoering van dit programma heeft
inmiddels plaatsgevonden voor de maanden april, mei, juni, juli, augustus
en september 2020.
De uitvoering van het programma voor de maanden april en mei waren
gebaseerd op de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning. De voorwaarden
van het programma voor de maand juni 2020 zijn aangepast op basis van
de Regeling payroll ondersteuning voor de maand juni 2020. Door middel
van de Regeling payroll ondersteuning voor de maanden juli, augustus en
september
2020
is
de
uitvoering
van
het
payroll
ondersteuningsprogramma met de maanden juli, augustus en september
2020.
Met de onderhavige regeling - Regeling payroll ondersteuning voor de
maanden oktober, november en december 2020 - wordt beoogd de
uitvoering van het payroll ondersteuningsprogramma te verlengen met de
maanden oktober, november en december 2020.

Financieel paragraaf
Het payroll ondersteuningsprogramma voor de maanden oktober,
november en december 2020 zijn op dezelfde leest geschoeid als het
payroll ondersteuningsprogramma voor de maanden juni, juli, augustus en
september 2020.
De kosten van het programma voor de maanden juni, juli, augustus en
september 2020 zijn nog niet gerealiseerd.
In het ontwerp van de Landsverordening begrotingswijziging 2020 is een
maandelijks bedrag van NAf 9 miljoen opgenomen voor het payroll
ondersteuningsprogramma voor de maanden oktober, november en
december 2020.

Artikelsgewijs deel
Artikel I
Met artikel I wordt het programma voor de maanden oktober, november
en december 2020 aangesloten op het payroll ondersteuningsprogramma
voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
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In artikelen 6 en 24 is “31 december 2020” vervangen door: het moment
dat de uitvoering van het payroll ondersteuningsprogramma voor de
maand december 2020 is afgerond. Deze wijziging is aangebracht om te
regelen dat de uitvoering van het payroll ondersteuningsprogramma niet
stopt per 31 december 2020, maar pas stopt als de uitvoering van het
programma voor de maand december 2020 volledig is afgrond. Hiermee
wordt bedoeld zodra de beslissingen onherroepelijk zijn in de zin dat er
geen bezwaar of beroep meer mogelijk is voor de uitvoering van het
payroll ondersteuningsprogramma voor de maand december 2020.

Artikel II
In artikel II wordt de inwerkingtreding geregeld. Ter aanvulling op de
gronden voor het spoedeisende karakter zoals opgenomen in de toelichting
op de inwerkingtredingsbepaling van de Tijdelijke regeling payroll
ondersteuning, wordt opgemerkt dat met de onderhavige regeling vooral
wordt voorzien in het belang van de continuering van het payroll
ondersteuningsprogramma, in aanmerking nemende dat het op dit
moment december 2020 is en het payroll programma voor de maand
september bijna is afgerond. Het is van acuut landsbelang dat het payroll
ondersteuningsprogramma
met
spoed
wordt
gecontinueerd.
De
ministerraad acht het opportuun om ook aan het onderhavige ontwerp een
spoedeisend belang toe te kennen in de zin van artikel 127, derde lid, van
de Staatsregeling.
De terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2020 wordt verleend
aangezien deze regeling het payroll ondersteuningsprogramma regelt
welke ingaat vanaf 1 oktober 2020.
Aangezien de werkgevers zelf kunnen bepalen of zij gebruik willen maken
van het programma vindt de ministerraad dat de terugwerkende kracht tot
en met 1 oktober 2020 gerechtvaardigd is.

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,

De Minister van Financiën,

AB 2020, no. 57

6

